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Latvijas Mednieku asociācijas pozīcija attiecībā uz 
nelikumīgām medībām 
 
20.05.2019.  
 
LATMA stingri un kategoriski iestājas pret jebkādām nelikumībām attiecībā uz medībām. Latvijas un arī 
starptautiskie normatīvie akti skaidri un gaiši definē to, kas ir atļauts, kā arī to, kas ir aizliegts. 
 
Par aizliegtiem un bīstamiem nogalināšanas paņēmieniem runā ne tikai dažādas starptautiskās konvencijas, Eiropas 
Parlamenta un Padomes direktīvas, bet arī Medību likums. Par pārkāpumiem var piemērot ne tikai administratīvos 
sodus, bet arī var iestāties kriminālatbildība.  
 
Nelikumības var pastrādāt ne tikai tie subjekti, kas ieguvuši mednieka apliecību, bet arī tie, kas nav kļuvuši par 
medniekiem. Tomēr vislielāko nosodījumu ir pelnījusi tieši tie, kas ir ieguvuši mednieka apliecību un apzināti neievēro 
likumu prasības. Tas ne tikai ir likumpārkāpums, bet ir pretrunā ar medību ētikas normu prasībām.  
 
LATMA cer uz atbildīgo institūciju ātru un efektīvu rīcību, apkarojot nelikumīgas medības. 
 
Krimināllikuma 112.pants 
Nelikumīgas medības 
 
Par nelikumīgām medībām, ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās vai ja tās izdarītas īpaši 
aizsargājamā dabas teritorijā, vai ja ar tām radīts būtisks kaitējums, — 
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai 
ar naudas sodu. 
Par aizliegtu vispārbīstamu līdzekļu, metožu, rīku vai paņēmienu izmantošanu medībās — 
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai 
ar naudas sodu. 
 
Medību likuma 24.pants 
Par nelikumīgām medībām atzīst: 
 
1) medīšanu tādā termiņā un kārtībā, kas neatbilst medības reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajiem termiņiem 
un kārtībai; 
2) atrašanos ar lietošanai sagatavotu šaujamieroci vai medību rīku medību platībā bez saskaņojuma ar medību tiesību 
lietotāju, kā arī platībās, kurās medīt aizliegts, izņemot šā likuma 29.panta piektās daļas 3.punktā minētos gadījumus; 
3) medīšanu ar šaujamieroci, ja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav iegūta vai ir atņemta mednieka apliecība, 
mednieka sezonas karte vai medību šaujamieroča glabāšanas atļauja, kā arī limitēto medījamo dzīvnieku medīšanu bez 
medību atļaujas; 
4) medījamo dzīvnieku medīšanu ar medību rīkiem, ja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav iegūta vai ir atņemta 
mednieka apliecība un mednieka sezonas karte, kā arī medību rīku neatļautu lietošanu; 
5) limitētā medījamā dzīvnieka pārvietošanu no vietas, kur tas nomedīts, vai ievainota limitētā medījamā dzīvnieka 
izsekošanu, ja nav aizpildīta medību atļauja; 
6) medīšanu vietās, kur medīt aizliegts, kā arī vietās, kur aizliegtas attiecīgās dzīvnieku sugas medības, izņemot šā 
likuma 29.panta piektās daļas 3.punktā minētos gadījumus; 
7) nelimitēto medījamo dzīvnieku medīšanu bez medību tiesību lietotāja piekrišanas, izņemot šā likuma 18.pantā un 
29.panta sestās daļas 3.punktā minētos gadījumus; 
8) medīšanu apstākļos, kad dzīvnieki glābjas no dabas katastrofām; 
9) medīšanu, izmantojot šādus aizliegtus medību līdzekļus, rīkus, metodes un paņēmienus: 
a) "putnu" līmi, aklus vai sakropļotus dzīvniekus kā ēsmu, 
b) skaņu ierakstus, 
c) mākslīgus gaismas avotus, izņemot meža cūku, lapsu un jenotsuņu medības, 
d) nakts redzamības tēmēkļus ar elektronisko palielinājumu vai attēla pārveidošanu, izņemot meža cūku, lapsu un 
jenotsuņu medības, 
e) spoguļus un citas apžilbinošas ierīces, 
f) lāzertipa tēmēkļus, 
g) tīklus, kas darbojas neselektīvi saskaņā ar lietošanas nosacījumiem vai izmantošanas apstākļiem, 
h) kājķeramos slazdus un slazdus jeb lamatas, kas darbojas neselektīvi saskaņā ar lietošanas nosacījumiem vai 
izmantošanas apstākļiem, 
i) arbaletus, lokus, 
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j) pusautomātiskus šaujamieročus, kuru patrontelpas un magazīnas (patronu padošanas mehānisma) kopējā ietilpība ir 
lielāka par trim patronām, izņemot meža cūku, lapsu un jenotsuņu medības, 
k) lidaparātus, motorizētus braucošus sauszemes un ūdens transportlīdzekļus, 
l) ieročus, kas nav klasificēti kā medību šaujamieroči, 
m) siltumu uztverošos (termālos) tēmēkļus; 
10) medīšanu, izmantojot šādus aizliegtus vispārbīstamus medību līdzekļus, rīkus, metodes un paņēmienus: 
a) ķerambedres, cilpas, āķus, asu priekšmetu uzstādīšanu uz dzīvnieku takām, 
b) elektriskas vai elektroniskas ierīces, kas spēj apdullināt vai nogalināt dzīvnieku, 
c) sprāgstvielas, patšāvējus, 
d) indes un saindētu vai imobilizējošu ēsmu, 
e) gāzes vai dūmus; 
11) medījamo dzīvnieku turēšanu nebrīvē, ja nav saņemta Valsts meža dienesta atļauja; 
12) medīšanu, izmantojot jebkurus masveidīgas vai neselektīvas putnu sagūstīšanas vai nonāvēšanas līdzekļus, 
pasākumus vai paņēmienus, arī tādus, kas var izraisīt sugas izzušanu vietējās pašvaldības vai valsts teritorijā. 
	


